De dood moet geen kwaad geacht worden,
als hij het einde is van een goed leven.
Sint-Augustinus

Na een leven van inzet en gebed
werd opgenomen in de eeuwige vreugde van de Heer

Zuster Gertrude COTTYN
Maria COTTYN
Augustines van het Onze Lieve Vrouwe Hospitaal
Zij werd geboren te Gullegem op 26 maart 1932.
Op 26 april 1960 gaf zij zich voor eeuwig bij haar Eeuwige professie.
Gesteund door het ziekensacrament en het gebed van
haar medezusters, werd ze opgenomen bij haar Barmhartige Vader
op 17 april 2022 in het WZC Sint-Jozef te Kortrijk.

____
Dit melden u:

De Zusters Augustinessen van het Onze Lieve Vrouwe Hospitaal
Priester José LEFEVERE
† André en † Gisela COTTYN - COUCKE - † Jenny DELEU en familie
† Frans en Rosa COTTYN - LAFLERE en familie
† Frans en Irène DELEU - COTTYN en familie
Noël en Jeanette MESSIAEN - COTTYN en familie
† Pol en Gastonette COTTYN - SUPPLY en familie
† Adolf COTTYN
† Marcel en Bea COTTYN - GILGEMYN en familie
† Bernard en Sonia COTTYN - VANDEVELDE en familie
haar zussen, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten
De families COTTYN en TYTGAT
____
Wij nemen afscheid van haar en nodigen u uit
om dankbaar en hoopvol met ons Eucharistie te vieren
in de Kloosterkerk van het Onze Lieve Vrouwe Hospitaal
op zaterdag 23 april 2022 om 10.30 uur.
De bijzetting zal plaatshebben in de kloostergrafconcessie
op de Sint-Jansbegraafplaats, Meensesteenweg te Kortrijk.
De overledene kan worden begroet in het funerarium Geers,
Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk, elke dag van 16 uur tot 18 uur.
Met bijzondere waardering en dank aan
haar huisarts, dr. D’Hulst, de directie en medewerkers
van het WZC Sint-Jozef voor de goede zorgen
en aan allen die haar met liefdevolle aandacht omringd hebben.

D IT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.
Rouwadres:

Zusters Augustinessen
8500 Kortrijk, Budastraat 37
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be
_____________________________
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